FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014–2020
Axa prioritară 6: Educatie si competente
Obiectiv specific.6.13: Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non universitar care îşi găsesc un loc de
muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare/ cercetare/ inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice
cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: Sprijinirea antreprenoriatului studenţesc în regiunile Centru şi Sud Muntenia, Cod SMIS 140251

ANEXA 6 la Metodologia de identificare/selecţie/recrutare a grupului ţintă

DECLARAŢIE DE INTENŢIE

Subsemnatul(a) ……………………………………….……..........…...……............., cu domiciliul şi/sau
reşedinţa în localitatea ……………….................….., str. ………………............................…...........…..
nr…....... bl. …..... sc …...... ap…..... județ ………….............................…., posesor/oare al/a B.I./C.I.
seria ……...... nr. …………………. eliberat de ………….......................................…. la data de
….......................…......................., CNP: …………...….........................…..................………, declar că
intenţionez să înfiinţez o întreprindere1 în regiunea Centru / Sud Muntenia.
Totodată, declar că întreprinderea pe care intenționez să o înființez pentru a beneficia
de facilitățile proiectului și schemei de minimis, va respecta condițiile prevăzute în Ghidul
Solicitantului – Condiții specifice ”Innotech Student” respectiv:
•
•
•
•

•

implementarea planului de afaceri aprobat în cadrul proiectului;
angajarea a minimum 3 persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de
minimis;
asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe
perioada implementării proiectului de minimum 12 luni (etapa II);
asigurarea funcționării întreprinderii în perioada de sustenabilitate de minimum
6 luni, pe perioada implementării proiectului, inclusiv menținerea locurilor de
muncă (etapa III);
asigurarea funcționării întreprinderii în perioada de sustenabilitate de minimum
9 luni după finalizarea proiectului, inclusiv menținerea locurilor de muncă;

Data

Semnătura,

1

prin întreprindere se înţelege ”orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor
în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii
de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei
întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care
desfăşoară activităţi economice, precum şi asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole care
desfăşoară activităţi economice”.
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